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Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy!
Sekcja Echokardiografii PTK organizuje szkolenia o różnym stopniu zaawansowania, przeznaczone zarówno dla tych, którzy
zaczynają swą przygodę z echokardiografią, jak i dla echokardiografistów pragnących doskonalić swe umiejętności. Obejmują
one pełen zakres wiedzy, od podstaw do nowoczesnych metod diagnostycznych, zgodnie z obowiązującymi standardami. Poza
tym są również niezbędnym elementem dla uzyskania indywidualnej akredytacji PTK w zakresie echokardiografii. Wychodząc
naprzeciw dużemu zainteresowaniu dotychczasowymi szkoleniami dydaktycznymi, w roku 2007, Sekcja Echokardiografii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kontynuuje cykl warsztatów i kursów dotyczących praktycznej echokardiografii.
Wstępne terminy szkoleń na rok 2007:
Kurs teoretyczny doskonalący:
Echokardiografia wad
wrodzonych serca

XII Weekend z Echokardiografią
Szkolenie warsztatowe
– praktyczne (zaawansowane)

XIII Weekend z Echokardiografią
Szkolenie warsztatowe
– praktyczne dla początkujących

3 III 2007, Warszawa

20-22 IV 2007, Koszalin

22-23 VI 2007, Szczecin

XIV Weekend z Echokardiografią
Szkolenie warsztatowe
– praktyczne (zaawansowane)

Kurs teoretyczny
doskonalący

16-18 XI 2007, Kazimierz Dolny

IX Ogólnopolska Konferencja
Sekcji Echokardiografii

15-16 XII 2007, Warszawa

25-26 V 2007, Gdańsk

Kierownictwo naukowe kursów: • prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
(Przewodniczący SEPTK)
• dr n. med. Michał Plewka (Sekretarz SEPTK)
Wykładowcami kursów są uznani krajowi eksperci w dziedzinie echokardiografii, m.in.:
• prof. Jadwiga A. Moll
• prof. Maria Respondek-Liberska
• prof. Aldona Siwińska
• prof. Hanna Szwed
• prof. Zbigniew Gąsior
• prof. Piotr Hoffman
• prof. Jarosław D. Kasprzak

•
•
•
•
•
•
•

prof. Piotr Pruszczyk
doc. Grażyna Brzezińska-Rajszys
doc. Maria Dudziak
doc. Anna Klisiewicz
doc. Edyta Płońska
doc. Mirosław Kowalski
doc. Marek Kuch

•
•
•
•
•
•

doc. Leszek Szydłowski
doc. Andrzej Szyszka
dr Wojciech Braksator
dr Andrzej Gackowski
dr Marek Maciejewski
dr Michał Plewka

Szkoleniom przyznano punkty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz proporcjonalną do godzin zajęć ilość punktów edukacyjnych w ramach ustawicznego kształcenia podyplomowego, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. (Dz. U. nr 231, poz. 2326).
Głównym partnerem edukacyjnym szkoleń jest SERVIER Polska
– Partner Polskiej Kardiologii 2006.
Współpracują: General Electric, Kontron, Aloka.
Organizatorem spotkań jest firma Via Medica – VM Group.
Liczba miejsc jest ograniczona, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową kursów
www.echo2007.vmgroup.pl lub kontakt z Organizatorem: firmą VM Media sp. z o.o. VM Group S. K. , Sekcja Organizacji
Konferencji, tel. +58 320 94 54 lub +58 320 94 94 wew. 163 lub 181, e-mail: echo2007@vmgroup.pl

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

dr n. med. Michał Plewka

Więcej informacji o kursach zawiera druga strona listu.

2007

Kurs teoretyczny doskonalący:
Echokardiografia wad
wrodzonych serca

XII Weekend z Echokardiografią
Szkolenie warsztatowe
– praktyczne (zaawansowane)

XIII Weekend z Echokardiografią
Szkolenie warsztatowe
– praktyczne dla początkujących

3 III 2007, Warszawa

20-22 IV 2007, Koszalin

22-23 VI 2007, Szczecin

ZAKRESY TEMATYCZNE
Echokardiografia wad wrodzonych serca – Kurs Doskonalący
Jednodniowy zaawansowany kurs echokardiograficzny dotyczący jednej z najtrudniejszych dziedzin diagnostyki obrazowej
serca – badania wad wrodzonych. Kursy o tej tematyce nie były dotąd organizowane przez Sekcję Echokardiografii PTK. Wykładowcami kursu są najwybitniejsi krajowi eksperci z zakresu echokardiografii, kardiologii dziecięcej oraz kardiolodzy specjalizujący się w wadach wrodzonych serca: prof. M. Respondek-Liberska, prof. A. Siwińska, prof. J.D. Kasprzak, doc. G. Brzezińska-Rajszys, doc. J. A. Moll, doc. P. Hoffman, doc. L. Szydłowski, doc. G. Szkutnik, dr W. Braksator.
W ramach kursu odbędzie się też sesja poświęcona kazuistyce wad wrodzonych. Osobne wykłady dotyczyć będą oceny
serca po interwencjach przezskórnych i chirurgicznych. Kurs odbędzie się pod kierownictwem naukwoym prof. P. Hoffmana
i prof. J.D. Kasprzaka
Spotkanie Warsztatowe – XII i XIII Weekend z Echokardiografią
Cieszące się dużym zainteresowaniem formy szkoleń dla zaawansowanych (3 dni) lub początkujących echokardiografistów (2 dni).
Kurs obejmuje całość zagadnień echokardiografii praktycznej, m.in. podstawy echokardiografii – techniki i metody badania,
chorobę niedokrwienną serca i zawał serca, ostre stany kardiologiczne, wady zastawkowe, kardiomiopatie, choroby aorty,
guzy serca, zatorowość płucną i wiele innych.
Poszczególne zagadnienia są omawiane przez wytypowanych przez Sekcję specjalistów. Podstawą nauczania są badania
pacjentów wykonywane własnoręcznie przez szkolących się pod okiem ekspertów. Pacjenci szpitalni lub ambulatoryjni są
przygotowani do długotrwałego badania. Przewidywane jest badanie kilkunastu pacjentów dziennie. Działania praktyczne
są poprzedzone krótkim wykładem z danego tematu. Zapewniamy aparaty do badań echokardiograficznych klasy średniej
i/lub wysokiej oraz obecność specjalisty aplikacyjnego. Przewidzianych jest 6 aparatów i 6 stanowisk pracy.

Strategicznym Sponsorem kursów jest firma SERVIER Polska

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.echo2007.vmgroup.pl
Zainteresowanych wzięciem udziału w wybranym szkoleniu (szkoleniach), zapraszamy
na stronę internetową konferencji
www.echo2007.vmgroup.pl
lub kontakt z Organizatorem – VM Media sp. z o.o. VM Group S.K., Sekcja Organizacji Konferencji,
tel. +58 320 94 54 lub +58 320 94 94 wew. 163 lub 181, e-mail: echo2007@vmgroup.pl
Liczba miejsc ograniczona

